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Filip i djurparken
av Sabira Ståhlberg

1

Jag heter Filip.

Jag gillar hajar.

Hajar är jättestora och farliga.

De har många tänder och en vass fena,

som sticker upp på ryggen.

Jag tycker att de är häftiga.

Just nu är min moster Ulrika

och kusin Sofia på besök.

Sofia vet allt.

Jag tycker inte om henne.

Men mamma och pappa

gillar henne mycket.

Moster Ulrika är fånig.

Hennes hund är ännu löjligare.

Den är en liten pudel,

som heter Maximilian.

Namnet är ju längre än hunden!
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Maximilian kallas för Max,

men jag säger Flax till honom.

Öronen flaxar när han springer.

Idag måste jag besöka djurparken

med moster och Sofia.

Till djurparken går bara småbarn.

Den är löjlig.

Jag vill hellre besöka akvariet.

Jag behöver ta nya bilder av rockor.

En rocka är en stor och platt fisk.

Den är farlig och vacker.
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Flax får inte komma med på utflykten.

─ Hundar är förbjudna i djurparker, säger Sofia.

Moster pussar Flax på nosen. Många gånger.

─ Var en snäll hund nu, säger hon.

Flax skäller och viftar på sin lilla svans.

Jag tror, att han är glad att slippa moster.

Medan vi går nerför trappan säger moster plötsligt:

─ Oj då, jag glömde min solhatt!

Hon går upp igen efter sin gröna halmhatt.

─ Nu är jag klar, säger hon glatt

och sätter hatten på huvudet.

Vi ska åka buss till djurparken.

Vid hållplatsen väntar många människor på bussen.

De stirrar på oss, för moster talar

så högt, att alla hör vad hon säger.

Jag har ingen aning om vad hon pratar om.

Jag föredrar att inte lyssna på henne.

Plötsligt hör jag ett lustigt ljud.

Mosters stora väska är silverfärgad och blänker i solen.

Konstigt. Rörde den sig?
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Äntligen kommer bussen!

Moster stiger på bussen före mig.

Hon ställer sin väska på golvet

och letar efter pengar i sin börs.

─ Var lade jag slantarna? undrar hon.

En pojke knuffar otåligt till mig bakifrån

och jag snubblar över mosters väska.

Då ser jag Sofia. Hon håller våra biljetter i handen.

Hon har gått före och betalat för oss alla tre.

Sofia ser rasande ut.

I samma sekund hoppar pudeln ut ur väskan.

─ Ta fast honom, skriker moster.

Hon lyfter upp sin väska och springer efter Flax.

Men jag hinner före och fångar Flax

i mitten av bussen. Han skäller glatt.

─ Fy på dig, bannar moster.

Du får inte springa iväg så där!

Hon kramar Flax.

─ Morsan! säger Sofia ilsket.
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Nu står vi framför en stor bur i djurparken.

─ Havsörnar, säger Sofia.

En örn väger sju kilo och vingbredden är minst två meter.

Örnarna äter mest fisk.

Boet väger över femhundra kilo.

Just då flyger en stor havsörn förbi.

En farlig och vacker örn! Jag håller andan.

Den har vass näbb och långa, bruna klor.

Jag tar kvickt fram min kamera.

Jag vill ta ett foto på den, men den flyger för fort.

Sen går vi in i det tropiska huset. Där är det hett och fuktigt.

Vi stannar framför en skorpion.

Den är ganska liten och har en stjärt som sticker upp.

Stjärten är lite böjd över skorpionens huvud.

─ Vet du att skorpioner kan springa framåt,

bakåt och sidlänges? frågar Sofia överlägset.

─ Såklart jag vet, svarar jag.

─ Vet du att bara stjärtens tagg är giftig? fortsätter Sofia.

─ Jag vet det, säger jag.

─ Men vet du, att skorpionen har två par klor

och fyra par ben? frågar Sofia.

Det vet jag inte, men jag låtsas att jag vet.

Jag tänker inte låta Sofia bli ännu malligare.
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─ Den gillar värme, förklarar Sofia.

Minst tjugo plusgrader vill skorpionen ha för att må bra.

Visste du, att den sover på dagen? Den jagar oftast på natten.

Sofia tittar på en liten ödla. Hon trycker näsan mot glaset.

─ Gecko, säger hon. Den här ödlan heter gecko.

Den har små hår på fötterna, som gör att den kan klättra

på väggar och i taket. Den äter insekter.

Ett nyttigt djur, med andra ord. Kom! Nu går vi till ormarna.

En anakonda ligger till hälften i vattnet och till hälften på sanden.

Mellan ormen och oss finns en tjock glasvägg.

Jag kan se varken huvudet eller stjärten, bara mitten på ormen.

─ Det är en grön anakonda, meddelar Sofia.

Den är tio meter lång och väger över tvåhundra kilo.

Anakondan är en av världens största och tyngsta ormar.

─ Den är säkert jättegiftig, säger jag.

─ Inte alls, svarar Sofia. Den bits, men den är inte giftig alls.

Anakondan stryper sitt byte. Den kan strypa till och med en krokodil.

─ Häftigt, säger jag. Hur gör den?

─ Den lägger sig runt bytet och klämmer till, förklarar Sofia.

Men du behöver inte vara rädd, Filip.

Du smakar nog inte tillräckligt gott.

Den skulle inte äta dig ens med ketchup.

─ Ha ha, så roligt, svarar jag surt.
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Nästa ställe vi besöker är aphuset. Där sitter en apa i en bur.

─ Tråkig apa, mumlar jag. Jag ställer mig vid gallret och tar fram kameran.

─ Filip, gå inte för nära. Apan försökte ta min hatt, varnar moster.

─ Tillfällig bur, läser jag på skylten. Se upp! Apan stjäl.

Det låter spännande. Jag bara måste ta ett foto på apan. Jag sticker in 
kameran genom gallret i buren och tar en bild. Jag knäpper en bild till. När 
jag tar den tredje bilden händer något.

Apan hoppar ner från en trädgren och river kameran ur min hand! Moster 
skriker till och Flax skäller. Bara Sofia är lugn.

─ Sluta svära. Det hjälper inte, säger hon till mig. Apan förstår inte ett ord 
av vad du säger.

Apan sitter på en gren och inspekterar kameran. Den vänder och vrider på
den och biter i sin nya leksak. Jag skriker:

─ Sluta, din idiotiska apa! Det är min kamera!

─ Det är du som är idiotisk, mumlar Sofia. Apan är förresten en markatta. 
Den kollar om kameran går att äta.

Oj nej! Nu kastar apan kameran i golvet.

*

Min kamera har lyckligtvis bara tandmärken efter att vi lyckats lura apan 
att ge den tillbaka. Annars fungerar den normalt.

─ Nu måste jag få en kopp kaffe, säger moster. Det lugnar mina stackars 
nerver. Jag är alldeles slutkörd.

─ Morsan blir alltid hungrig när hon är upprörd, säger Sofia.

Medan vi sitter och äter våfflor kommer plötsligt flera människor 
springande. Längst fram springer en flicka med långt hår. Ett litet djur 
skuttar förbi oss. Jag hinner inte se vad det är, men Sofia vet genast.

─ En iller, säger hon ivrigt.

Nu ser jag också djuret.
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Det är brunt och liknar en stor vessla med tjock och lång svans. Flax rusar 
iväg efter illern. Hans korta ben trummar mot marken.

─ Stanna, skriker moster.

Flickan med det långa håret och några djurskötare rusar nerför backen. De
hinner inte se att illern skuttar förbi oss. Den är på väg åt ett annat håll.

─ Fort, ropar Sofia. Vi måste fånga in Flax. Han kan bita ihjäl illern. Filip, ta 
den högra vägen. Jag tar den vänstra.

Jag springer efter illern, men stannar plötsligt. I en bur ligger något vitt på 
marken. Det ser ut som en stor päls. Pälsen rör sig. Den gäspar. Jag ser ett 
stort, rött gap med två vassa framtänder. Oj då!

Pälsen är en enorm katt. Den stiger långsamt upp. Katten gäspar igen. 
Också jag måste gäspa då jag ser den öppna gapet.

Vid buren står en skylt. Jag läser namnet på katten: Snöleopard. Medan jag
betraktar den ser jag, att katten inte är helt vit och att den har mörka 
fläckar i pälsen. Katten sträcker på sig och börjar gå runt i buren. Den 
tassar mjukt och tyst. Så vacker och smidig den är! Jag har aldrig sett 
något så elegant.

─ Du är väldigt fin, säger jag till snöleoparden. Men var är illern och Flax?

Jag lyckas fånga illern! Flax syns inte till. Illern biter mig i armen. Aj! Det 
gör enormt ont. Den attackerar mig nu och nafsar på mina ben och armar. 
Jag ser en dörr och rusar in. Pang! Dörren smäller igen bakom mig. Jag 
ropar på hjälp, men ingen syns eller hörs i närheten. Jag är inlåst!

Plötsligt dyker Sofia upp.

─ Hej Filip, säger hon. Oj då.

Hennes ögon blir jättestora och skrämda. Hon ser förbi mig på något 
bakom mig. Jag blir iskall i hela kroppen och det går kalla kårar längs 
ryggen på mig.

─ Oj då, säger hon igen. Sen skrattar hon.

─ Bli inte rädd, säger hon. Vänd dig långsamt om. Det är ingen fara. Bakom
dig står en tiger.
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─ Tigern är i den inre buren, säger Sofia lugnt. Du står i den yttre buren.
Den kan inte nå dig. Ser du så fin den är?

Jag vänder mig långsamt om. Mina ben är mjuka som spagetti.

Nu ser jag tigern. Den stirrar på mig genom gallret. Ögonen är gula och
den har en bred nos. Då den morrar visar den långa, vassa tänder.

─ Tack, säger jag och känner att tänderna börjar skallra.

─ Nu måste vi få ut dig, säger Sofia. Jag hämtar en djurskötare. Var inte
rädd. Sibiriska tigrar är väldigt farliga. Men du klarar dig nog. Ha det så
trevligt med den lilla kissekatten!

Tigern och jag stirrar på varandra. Länge.

Det känns som en hel evighet innan Sofia springer fram till dörren igen.

─ Filip, mår du bra? flämtar hon. Nu blir du fri. Här kommer nyckeln.

Bakom Sofia springer en djurskötare.

─ Oj, säger djurskötaren. Hur har du kommit in i buren? Vi brukar mata
tigern från den där lilla buren.

Hon  öppnar  dörren  med  en  nyckel.  Jag  snubblar  ut.  Illern väser  och
försöker attackera mig igen.

─ Nu räcker det, ropar jag argt  till illern.  Sofia fångar in Flax, som slutar
skälla. Djurskötaren tar illern i nacken.

─ Vilken bråkstake du är, säger hon till den.

Då vi kommer fram till en låg byggnad springer flickan med långt hår fram
till illern.

─ Kitin, ropar hon. Min söta Kitin!

─ Illern heter Kitin, förklarar en djurskötare. Flickan heter Katarina och hon
är Kitins ägare. Katarina brukar komma hit när Kitin behöver vaccineras
eller besöka veterinären.

─ Kitin rymde då vi skulle ge honom en spruta. Tur att du hittade honom.
En iller kan göra mycket skada bland andra djur om den får springa fritt,
säger en annan djurskötare.
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─ Varför har ni en hund med er i djurparken? frågar den första djurskötaren
strängt av moster.

─ Max gör inget illa, protesterar moster.

─ Hunden kunde ha bitit ihjäl illern, säger djurskötaren.

─ Jag tänkte... börjar moster, men djurskötaren avbryter:

─ Hunden kan bära på sjukdomar, som är farliga för djuren i djurparken.
Djuren kan ha sjukdomar som är farliga för hunden. Därför är det förbjudet
att ta med hundar till  djurparken. Vi  måste skydda både våra djur och
hundarna från epidemier.

─ Det visste jag inte, mumlar moster. Hon står tyst en stund. Sedan ropar
hon förskräckt:

─ Tänk om Max har blivit  sjuk? Vi måste genast till  veterinären. Kan ni
undersöka honom?

─ Först ska Filip åka till sjukhuset för sin arm, säger djurskötaren strängt.
Sedan kan ni åka till veterinären med hunden.

Moster packar ner Flax i sin väska och drar igen dragkedjan.

─ Sitt stilla och var tyst, säger hon strängt till Flax. Du kan ha fått rabies
eller någon annan farlig sjukdom!

Både Sofia och jag rullar med ögonen. Nej, Sofia är inte mallig och fåfäng.
Hon ler mot mig då hon ser min reaktion. Jag ler tillbaka.
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